
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА УГЉЕВИК 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број : 02-404-178/19 

Датум, 03.12.2019.године 

 

 

 

На основу  члана 82.став 3. Закона  о  локалној самоуправи (,,Службени  гласник РС“, 

број: 97/16), члана 69.став 2., члана 70. став 1. и 4. Закона о јавним набавкама БиХ („Сл. 

гласник БиХ“, број 39/14 ) и приједлога Комисије за отварање, преглед, оцјену и избор 

најповољније понуде, Начелник Општине Угљевик, доноси сљедећу 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о поништењу поступка јавне набавке услуга путем конкурса за израду графичког 

идејног рјешења 

 

 

Члан 1. 

Поништава се поступак јавне набавке услуга путем конкурса за израду графичког 

идејног рјешења новогодишњег рекламног материјала и то: 
a) Новогодишња честитка; 

b) Новогодишњи календар, формат до Б3, листова 6+1; 

c) Рекламна кеса; 

d) Роковник, формат Б5, 120 листова; 

e) Хемијска оловка; 

f) Шоља за кафу и чај; 

, а у складу са чланом 69. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 

39/14) /даље у тексу: ЗЈН БиХ/, јер предметна набавка није објављена на порталу 

набавки сходно чему је повријеђен принцип транспарентности из одредбе члана 3. ЗЈН-

а БиХ. 

 

                                                                                         Члан 3. 

                Понуда понуђача означеног под шифром „32425“ враћа се неотоврена истом понуђачу  

                 путем огласне табле.  

                                                                         Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити на веб страници 

www.opstinaugljevik.net, у складу са чланом 70. став 6. Закона о јавним набавкама. 

 

                                                                          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Поступак јавне набавке услуга путем конкурса за израду графичког идејног рјешења 

новогодишњег рекламног материјала и то: 

а) Новогодишња честитка; 

б) Новогодишњи календар, формат до Б3, листова 6+1; 

ц) Рекламна кеса; 

д) Роковник, формат Б5, 120 листова; 

е) Хемијска оловка; 

http://www.opstinaugljevik.net/


ф) Шоља за кафу и чај;, 

покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 02-404-178/19 од 

18.11.2019.године.    

  

 

Уговорни орган је рјешењем број 02-111-82/19 од 18.11.2019. године именовао 

трочлану конкурсну Комисију. 

  

Конкурсна Комисија је дана 18.11.2019. године Записником број 02-111-82/19 од 

18.11.2019. године дефинисала услове конкурса на основу које је Уговорни орган 

утврдио Конкурсну документацију број: 02-404-178/19 од 19.11.2019. године и исту је 

заједно са Конкурсом за најбоље графичко идејно рјешење новогодишњег рекламног 

материјала објавио на својој веб страници www.opstinaugljevik.net, дана 19.11.2019. 

године.  

 

Дана 02.12.2019. године за ову набавку је достављена једна понуда под шифром 

„32425“. Конкурсном документацијом предвиђено је и отварање пристиглих понуда 

истог дана па је Комисија записнички утврдила да је пристигла једна понуда коју није 

отвроила јер је даље записнички утврдила да уговорни орган, за предметну набавку, 

није објавио обавјештење о набавци на порталу јавних набавки а што је обавезно према 

одредби члана 35. ЗЈН-а БиХ чиме је повријеђен принцип транспарентности који 

представља основне принципе на којима почива систем набавки утврђен ЗЈН-ом БиХ. 

Комисија је доставила извјештај у коме је дала свој приједлог да се предметна набавка 

поништи у складу са важећим прописима и да се понуда понуђача означена под 

шифром „32425“ неотворена врати истом понуђачу путем огласне табле уговорног 

органа.  

 

Како је овим пропустом повријеђен основни принцип транспарентности из одредбе 

члана 3. ЗЈН-а БиХ створили су се услови да се предметна набавка поништи, па је 

Уговорни орган је у цјелости прихватио приједлог Комисије и одлучио као у члану 1. 

ове Одлуке. 

 

 

         Обрађивач: 

__________________ 

 

Одсјек за јавне набавке, 

 инвестиције и надзор                                                               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

____________________                                                             ____________________                  

    Мирослав Мирковић                                                             Василије Перић, дипл.ецц.                                                                                               

 

 

 

Достављено:                                                        

 1.у спис и 

 2.Одсјеку за послове скупштине и људске ресурсе на објаву.     
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